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De sterkste mensen zijn zij die zich gesteund 
voelen door een liefdevolle familie. Een quote 
die ik laatst tegenkwam. Mij is onbekend wie de 
afzender is, maar het is precies waar SOS Kinder
dorpen voor staat. De kracht van familie. In deze 
speciale bijlage in het kader van Wereld Familie
dag op 15 mei vertellen we u graag meer over ons 
werk.
Opgroeien kan een kind niet alleen. Daar is 
steun voor nodig, een netwerk van mensen die 
er onvoorwaarde lijk voor je zijn. Een plek waar 
je helemaal jezelf kunt zijn. Dat is vaak je eigen 
familie, maar soms is dat niet de beste plek voor 
een kind om op te groeien. Soms hebben ouders 
en verzorgers een steuntje in de rug nodig om die 
beste plek te kunnen creëren. Dan is SOS Kinder
dorpen er. Voor kinderen die er alleen voor staan, 
en voor families die hulp kunnen gebruiken. Zodat 
ze bij elkaar kunnen blijven en kinderen er niet 
alleen voor komen te staan.
In deze bijlage leest u wat het met een kind doet 
als dat liefdevolle thuis er niet is. Wat het met een 
moeder doet als zij haar kinderen niet alles kan 
geven wat ze nodig hebben. Hoe bepalend ook de 

och wordt 1 op de 10 
kinderen gescheiden 
van familie, in de steek 
gelaten, verwaarloosd

of gedwongen in een geweld
dadige omgeving te leven. Deze 
kinderen en jongeren groeien 
op zonder de steun die nodig 
is om zich op hun toekomst 
te kunnen voorbereiden. De 
schadelijke effecten hebben 
vaak een levenslange invloed 
en zorgen ervoor dat er een 
vicieuze cirkel ontstaat die 
zich van generatie op generatie 
herhaalt.        
                                   
Vertrouwen
SOS Kinderdorpen werkt er 
overal ter wereld aan om deze 
cirkel te doorbreken en het 
ontstaan ervan te voorkomen. 

Waar kinderen en jongeren 
geen stem hebben, helpt SOS 
ze hun stem terug te vinden. 
Waar kinderen en jongeren niet 
meer in staat zijn contact te 
maken en anderen te vertrou
wen, laat SOS hen zien dat ze 
erbij horen. Waar kinderen en 
jonge ren gebrek aan vertrou
wen hebben, helpt SOS ze 
moed en vaardigheden op te 
bouwen om de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te  
kunnen zien.

De kracht van familie
In meer dan 137 landen en ge
bieden stelt SOS Kinderdorpen 
alles in het werk om ervoor te 
zorgen dat ieder kind en iedere 
jongere opgroeit met de liefde 
en zorg van een familie. De 

De kracht van kinderen
Als kind heb je iemand nodig die jou werke lijk 
ziet, iemand die jou door dik en dun steunt, 
wat er ook gebeurt. Iemand die jou vasthoudt 
als je nog klein bent en in je gelooft als je er 
klaar voor bent om verder te groeien en de 
wijde wereld in te gaan.

eigen familie als het kan, een alternatieve familie 
als het moet. Als kinderen hun familie dreigen 
te verliezen, ondersteunt en versterkt SOS de 
familie zodat ze op termijn zelf voor hun kinderen 
kunnen blijven zorgen. Want als de eigen familie 
een veilige en liefdevolle plek kan bieden, dan is 
dat de beste plaats voor een kind om op te groei
en. Als kinderen thuis (tijde lijk) niet veilig meer 
zijn, zorgt de organisatie dat ze opvang vinden in 
een warme, familiale omgeving, op maat gezocht 
voor ieder kind. Dat kan in diverse vormen: een 
SOS familie, bij een professionele zorgouder of 

T

Van kwetsbaar naar krachtig
band tussen broers en zussen is, hoe belangrijk 
het is om samen op te groeien. Hoe je veilige 
basis wankelt als je angst en zorgen in de ogen 
van je ouders ziet. En hoe belangrijk het is om de 
jonge generatie te ondersteunen met opleiding
en en werk ervaring, zodat zij goed voor zichzelf 
en later voor hun gezin kunnen zorgen. 
Familie betekent voor iedereen wat anders. 
Het kan een veilig en warm thuis zijn, maar ook 
onveilig en problematisch zijn. Beide keren gaat 
het om hetzelfde: om het al dan niet aanwezig 
zijn van onvoorwaardelijke steun en liefde, en 
de kracht en mogelijk heid om dit ten volle te 
bieden. 
In de kern is dat het werk van SOS Kinder dorpen. 
Onvoorwaardelijke steun voor de kinde ren, 
jonge ren en families, zodat zij in liefde kunnen 
opgroeien en leren de cirkel van armoede en 
verwaar lozing te door breken. 
Van kwetsbaar naar krachtig. Klaar voor een 
mooie toekomst. Doet u met ons mee?

Arian Buurman
algemeen directeur SOS Kinderdorpen

omringd door een klein team van begeleiders. 
Tegelijkertijd werken we intensief met hun 
familie, zodat de ouders betrokken blijven bij het 
leven van hun kinderen en een terugkeer naar 
huis altijd in beeld blijft. 

Lees hier meer over het werk 
van SOS Kinderdorpen
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e redenen waarom 
families moeite 
hebben om hun 
kinderen te 
beschermen en 
goed voor ze te

kunnen zorgen, verschillen per 
land, regio, gemeenschap en zelfs 
per familie. De familieversterkende 
programma’s van SOS Kinderdor
pen zijn dan ook op maat gemaakt. 
Door families en gemeenschappen 
te versterken, wordt de vicieuze 
cirkel van kwetsbaarheid doorbro
ken en worden er duurzame veran
deringsprocessen in gang gezet. 
Een sterke familie is zo de sleutel 
tot een mooie toekomst.

Een sterke familie is de 
sleutel tot de toekomst

Met elke familie wordt een per
soonlijk en haalbaar familie
ontwikkelingsplan opgesteld. Een 
plan dat uitgaat van hun sterke 
punten én de uitdagingen bloot
legt. Uitdagingen die ze het hoofd 
moeten bieden om hun kinderen te 
beschermen en goed te kunnen ver
zorgen. Ouders, grootouders, ooms 
en tantes dragen binnen het plan 
zelf verantwoordelijkheid voor hun 
ontwikkeling, om zo duurzame ver
andering in hun leven mogelijk te 
maken. Het uiteindelijke doel: weer 
zelfredzaam zijn en hun kinderen 
de zorg, bescherming, aandacht en 
begeleiding kunnen bieden die ze 
nodig hebben.   

De familie is de kern van de samenleving – dat is de stellige overtuiging van SOS Kinderdorpen. De familieversterkende 
programma’s zijn daarom de spil van de organisatie. Het belang van kinderen en jongeren in kwetsbare gezinnen 
staat daarin altijd centraal. In Ghana werpt die aanpak zijn vruchten af. 
TEKST: LINDA SMOLDERS  FOTOGRAFIE: SOS KINDERDORPEN / MONA VAN DEN BERG
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Kinderen leren voor zichzelf op te komen en te spreken in het openbaar.
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 Opvoeding en zorg
 Het is essentieel dat ouders en/of verzor

gers de kennis en vaardigheden hebben 
om voor hun kinderen te zorgen en ze op te 
voeden. Veel ouders ontberen deze basis. 
Om die reden zijn kennis over opvoeding, 
hygiëne en voeding en bewustzijn over de 
rechten van het kind van groot belang.

 Economische versterking
 Toegang tot basisvoorzieningen als onder

wijs en gezondheidszorg begint vaak met 
een inkomen. Samen met families bekijken 
de maatschappelijk werkers van SOS Kin
derdorpen of ze voor voldoende inkomsten 
kunnen zorgen en vervolgens hoe met het 
geld om te gaan.

 Basisbehoeften en voorzieningen
 Zaden om gewassen te verbouwen, een 

voedzame maaltijd, schoolgeld, basis 
medische zorg: vaak is er weinig nodig om 
de ergste ellende te verlichten en zo op 
korte termijn te voor komen dat een familie 
uit elkaar valt. Naast basisbehoeften wijst 
SOS de families op hun basisrechten en 
worden ze ondersteund bij toegang tot 
overheidsvoorzieningen.

 Bewustwording rechten
 Bijna alle landen van de wereld hebben 

de rechten van kinde ren vastgelegd in het 
Verdrag voor de Rechten van het Kind. En 
toch worden die rechten nog wereldwijd 
geschonden. Het is belang rijk de kinderen 
óók te wijzen op hun rechten en hun een 
stem te geven. Dit doet SOS onder andere 
door trainingen te geven aan kinderen en 
jongeren over onder meer kinderrechten, 
kindveiligheid, levensvaardigheden, digi
ta le vaardig heden, gender bewustzijn en 
seksualiteit.

Voorbeeld voor anderen 
Stoffenverkoopster Theresa Amoah (64) woont in het oosten van 
Ghana en is moeder van drie kinderen. Theresa: “Mijn kinderen zijn 
niet mijn biologische kinderen, maar wel familie van mij. Een aantal 
jaar geleden zijn de kinderen hun ouders verloren. Toen ik besloot 
de kinderen op te nemen had ik geen werk, maar besloot ze toch 
een thuis te geven. SOS Kinderdorpen schoot mij te hulp toen ik de 
kinderen inschreef op school. Ze leerden mij hoe ik goed voor de 
kinderen kan zorgen en maakten samen met mij een plan hoe ik een 
stabiel inkomen kon genereren.” 

Een tweede kans
Accountant Cynthia Agbeve (36) woont in het 
zuidoosten van Ghana. Ze raakte zwanger 
toen ze 17 was, nog bij haar oma woonde en op 
de middelbare school zat. Cynthia: “Twee jaar 
na mijn bevalling ben ik verhuisd naar Accra. 
Mijn baby bleef bij mijn oma, maar ik moest 
terug toen haar financiële situatie verslechter
de en ik zelf voor mijn zoontje moest zorgen.  
Ik kwam in contact met het familieversterken d 
programma van SOS Kinderdorpen op het 
mome nt dat ik ten einde raad was. Ik had  
nauwelijks werk, amper te eten en kon niet 
voor mijn kind zorgen. Ik ontmoette een 
chauffeur van SOS Kinderdorpen, die me bij de 
juiste mensen introduceerde. Omdat ik goed 
Engels spreek, kreeg ik het advies om weer 
naar school te gaan. In totale verbazing vroeg 
ik wie dat dan zou gaan betalen en wie er dan 
voor mijn zoontje zou gaan zorgen. 
Tot mijn vreugde werd ik opgenomen in het 
familieversterkend programma. In mijn geval 
betekende dit dat SOS Kinderdorpen mijn 
opleidingskosten betaalde en een appartement 
regelde. Ik kreeg een tweede kans! Later zorgde 
de organisatie ervoor dat ook mijn zoon naar 
school kon. Doordat ik zo intensief ben bege
leid door de mensen van SOS Kinderdorpen, 
zie ik hen als mijn familie. Deze hechte band 
zorgt ervoor dat ik hen nooit zal teleurstellen. 
Nadat ik mijn bachelor had behaald, ben ik 
doorgegaan voor mijn master. Nu heb ik een 
diploma in accountancy en financiën. Mijn 
droom is om te promoveren en andere meisjes 
te inspireren en motiveren om door te leren.”

Theresa kreeg uiteindelijk een startkapitaal 
voor haar eigen onderneming. “Door het advies 
en de financiële injectie van SOS Kinderdorpen 
heb ik nu een succesvol eigen bedrijf en zie ik 
de toekomst van de kinderen vol vertrouwen 
tegemoet.” Theresa is meer dan trots op haar 
kinderen: “Samen met Gods hulp zullen mijn 
kinderen artsen, ingenieurs en advocaten 
worden en zo een voorbeeld voor anderen zijn.”

'Omdat ik goed Engels spreek, 
kreeg ik het advies om weer 
naar school te gaan'

Cynthia ging weer naar school en haalde haar diploma. Nu wil ze promoveren.

Het lukte Theresa om met hulp van SOS een plan te maken waarmee ze een stabiel inkomen genereert voor haar drie kinderen.

HOE HELPT 
SOS KINDERDORPEN 
FAMILIES?
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 In 2021 hebben wij vanuit Nederland 
aan 13 familieversterkende program
ma’s bijgedragen, waarmee wij in 
to taal 12.510 kinderen, jongeren en 
ouders hebben bereikt. 

 Wereldwijd waren er in 2021 575 
familie versterkende programma’s, 
waarmee 496.300 kinderen, jongeren 
en ouders uit 91.800 families zijn 
bereikt. 

Duwtje in de rug
Al meer dan tien jaar werkt Josephine Afrawuah, coördinator 
van het familieversterkend programma, met kwetsbare  
families. De laatste jaren doet ze dat in en rond Asiakwa, een 
kleine boerengemeenschap in noordoost Ghana, dat leeft van 
de banaan, mais en cacaoteelt. Verder is hier weinig werk, 
zodat mensen naar de steden in het zuiden trekken en hun 
kinderen achterlaten bij de grootouders. In deze regio heeft 
SOS Kinderdorpen een familieversterkend programma opge
zet. Met een team van SOS medewer kers ondersteunt het 
programma 3.250 kinderen in 965 families. 
Samen met haar collega’s zorgt Josephine ervoor dat steeds 
meer kwetsbare families een steun in de rug krijgen. Ze 
is gedreven en vertelt graag over haar werk. “Het familie
versterkend programma is opgezet om te voorkomen dat 
families uit elkaar vallen en kinderen op straat gaan zwerven. 
We doen dat door de ouders of verzorgers te helpen met het 
genereren van een inkomen. Dit kan zijn door een minikrediet 
te geven zodat ze zelf een handeltje kunnen beginnen, of door 
het geven van gereedschap of apparaten als een naaimachine. 
Ook geven we ouderschapstrainingen. Daarnaast zorgen we 
dat de familie gebruik gaat maken van lokale en gemeen telijke 
hulpinstanties, dat ze toegang krijgen tot diensten als gezond
heidszorg en zorgen we ervoor dat de familie aanspraak 
maakt op subsidies. Kortom: we vergroten het vangnet om de 
familie heen. De derde focus ligt op onderwijs. We zorgen er 
altijd voor dat de kinderen naar school gaan en schoolspullen 
krijgen. Jongeren die een opleiding willen volgen, begeleiden 
we in hun zoektocht en helpen we bij zaken als de aanvraag 
van een beurs of bij het vinden van een stageplek.” 

Sterk poortwachterssysteem
De selectie van kwetsbare families verloopt gedegen en  
demo cratisch. Josephine: “We hebben een heel sterk poort
wachterssysteem. Dit bestaat uit mensen die in de community 
leven. Ik heb het dan over vertegenwoordigers van de 
verschil lende kerkelijke instanties en de gemeenschap – 
mensen die zijn aangesteld kwetsbare families te identifice
ren, mensen van de gemeentelijke sociale dienst, het hoofd 
(‘chief’) van de gemeenschap, vrijwilligers uit de gemeenschap 
en wij. Deze groep bepaalt of een fami lie voldoet aan de crite
ria om opgenomen te worden in het familieversterkend pro
gramma. De focus ligt hierbij uiteraard altijd op de kinderen.”

Ken je rechten 
Onderdeel van de familieversterking is ook het versterken 
van het bewustzijn bij kinderen dat zij rechten en een stem 
hebben. Hoe ontzettend belangrijk dat is, beaamt Tyjani 
Mohammed, community manager in Tafo, in het district 
Kumasi. “Voorheen kwamen verkrachtingen, misbruik en 
tienerzwangerschappen vaak voor. Er moest worden ingegre
pen. SOS Kinderdorpen heeft de gemeenschap geholpen met 
het opzetten van vijf lokale kinderrechtenclubs. De gemeente 
faciliteert en SOS organiseert deze clubs, waar de kinderen 
ontzettend veel leren. Tijdens deze kinderrechtenclubs praten 
we niet alleen over kinderrechten, maar ook over seksualiteit, 
assertiviteit, genderbewustzijn, emancipatie en beroeps
keuzes. Ook leren de kinderen om zich te uiten, voor zichzelf 
op te komen en te spreken in het openbaar. De impact van de 
clubs is geweldig: scholen met voorheen veel tienerzwanger
schappen registreren er nu aanzienlijk minder. Ook heeft het 
de leerprestaties van de kinderen sterk verbeterd.”

Bekijk hier de indrukwekkende 
video's over de impact van 
familieversterking in Ghana. 

Ouders kunnen hun kinderen 
weer zelfstandig een veilige en 
liefdevolle omgeving bieden

SOScoördinator Josephine: 'Door onze 'bemoeienis' weten kinderen wat hun rechten zijn.'

Kinderen een stem
Josephine: “Ik geloof in dit systeem. Dat 
wij ervoor kunnen zorgen dat ouders hun 
kinderen weer zelfstandig een veilige en 
liefdevolle omgeving kunnen bieden, na 
een duwtje in de rug en met de gemeen
schap als vangnet . Waar ik ook heel trots 
op ben is dat wij er met onze ‘bemoeienis’ 
voor zorgen dat kinderen weten wat hun 
rechten zijn. Als zij zich in een onveilige 
situatie bevinden, dan weten ze waar ze 
terechtkunnen. Dit doen we onder andere 
door het organiseren van kinderrechten
clubs en door overal kindvriendelijke pos
ters op te hangen. Vorige week nog werd ik 
gebeld door een meisje van vijf jaar oud. Zij 
wilde dat ik naar haar school kwam omdat 
zij zag dat een kindje in haar klas door de 
leraar op de vingers werd geslagen. Door 
de voorlichtingsposters wist zij dat dit niet 
toelaatbaar is en ook bij wie ze dat kon 
melden. Dat is geweldig toch?” 

CIJFERS
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‘Vreemd dat we de
bescherming van 
kinderen overlaten
aan marktpartijen’

6

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Nederland geen koploper uithuisplaatsingen in Europa,  
zegt Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrechten en lid van de Raad van Toezicht van SOS Kinderdorpen.
Maar: ‘We zorgen wel erg slecht voor de jaarlijks 40.000 kinderen die niet bij hun ouders wonen.’

urochild, een internatio
naal netwerk van orga
ni saties die opkomen 
voor het welzijn van 
kinderen, zette onlangs 
cijfers uit 27 EUlanden

op een rij over gedwongen uithuis
plaatsingen. In dat overzicht staat 
Neder land in de middenmoot. “Het 
lijkt erop dat we voor plaatsingen 
in een pleeggezin of residentiële 
jeugd instelling geen koploper zijn”, 
zegt hoogleraar Mariëlle Bruning 
(Universiteit Leiden), die onderzoek 
doet naar internationale kinder
rechten en publiceert over jeugdhulp, 
kinderbescherming en de rechtsposi
tie van kinderen. “Maar vergeleken 
met andere landen zijn we ook niet 
terughoudend. Bij uithuisplaatsingen 
gaat het om plaatsingen via de 
kinderrechter en vrijwillige plaat
singen, al ervaren sommige ouders 
‘vrijwillig’ als gedwongen. Zij hebben 
het gevoel dat ze moeten instemmen 
met een uithuisplaatsing, omdat de 
hulpverleners anders bij de Raad 
voor de Kinderbescherming en de 
kinderrechter aankloppen.”
                                                                                                                                               
Inbreuk op kinderrechten
Nederland lijkt kinderen die te 
make n hebben met een (dreigende) 
uit huis plaatsing onvoldoende serieus 
te nemen. Bruning: “In andere landen 
hebben ze altijd een steunfiguur, 
vaak een advocaat of maatschappe
lijk werker. Hier worden kinderen 
bij ondertoezichtstellingszaken vaak 
maar vijf minuten apart gehoor d 
zonder steunfiguur, terwijl die beslis
sing over hún leven gaat. De gedach
te is dat jeugdbeschermers en de 
Raad voor de Kinderbescherming de 
belangen van kinderen behartigen, 
maar zij moeten zich met het hele 
gezin bezighouden. Een uithuisplaat
sing is zo’n fundamentele in  breuk 
op de rechten van kinderen dat ze 
iemand nodig hebben die expli ciet 
voor hen opkomt.”

Familie op afstand
Voor kinderen die niet bij hun ouders 
opgroeien en ook van hun broers en 
zussen worden gescheiden, zijn de 
gevolgen volgens Bruning vaak desa
streus. Familiebanden worden regel
matig verbroken, terwijl dat meestal 
onnodig is. In haar ogen ligt de focus 
te snel op een nieuwe toekomst voor 
kinderen op een andere plek. “De 

‘Uithuisplaatsing is altijd schadelijk’

E

eigen familie wordt op afstand gezet. 
Laatst zag ik een zaak waarin een 
kind maandelijks een uur contact 
heeft met haar moeder. Haar zusje, 
dat op een ander adres woont, ziet 
ze niet. Dat is geen uitzondering. 
Ongelooflijk, want contact met hun 
familie is het allerbelangrijkst voor 
kinderen die niet meer thuis wonen. 
Dat contact kan ingewikkeld zijn en 
moeilijk te organiseren, maar dat is 
geen excuus om er dan maar van af 
te zien, waardoor de relatie op den 
duur verwatert en de kans op terug
keer naar huis nog kleiner wordt.” 
Het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens stelt dat louter tijds
verloop na een uithuisplaatsing, 
zonder dat er genoeg aan terugkeer 
is gewerkt, nooit een reden mag zijn 
om een familieband te verbreken. 

Toch gebeurt dat in de praktijk te 
vaak, constateert de hoogleraar. 

Marktpartijen
Samenplaatsing van broers en 
zussen na een uithuisplaatsing en 
focus op terugkeer naar huis zijn de 
belang rijkste thema’s van Simb a 
Familiezorg, een pilot van SOS 
Kinderdorpen (zie verderop op 
deze pagina). Op beide punten is 
de rol van kinderrechters beperkt, 
volgens Bruning. “De rechter kan 
een uithuis plaatsing toekennen of 
afwijzen, maar heeft niets te zeggen 
over waar kinderen terechtkomen 
en volgt ook niet of ze teruggaan 
naar hun ouders. De laatste jaren 
geven rechters vaker een extra 
overweging mee in hun uitspraak, 
bijvoorbeeld dat er meer omgang 

moet komen tussen broers en zussen, 
maar de uitvoerende jeugdhulpaanbieder 
gaat daarover. Ik vind het vreemd dat we 
de bescherming van kinderen overlaten 
aan marktpartijen. Dat zou wettelijk 
anders moeten.”
Om te bereiken dat meer kinderen na 
een uithuisplaatsing teruggaan naar 
huis is extra capaciteit nodig bij jeugd
beschermers. Een project als Simba 
Familiezorg laat volgens Bruning zien 
dat met meer tijd en zorg veel te bereiken 
valt: “Familie versterking vergroot de kans 
op terugkeer. Jeugdbeschermers weten 
meestal goed wat kinderen nodig heb
ben en willen niets liever dan ze samen 
plaatsen met hun broers of zussen. Dat 
lukt alleen vaak niet. De werkdruk moet 
omlaag en in mijn visie koppel je aan elke 
uithuisplaatsing een familieversterker 
die ouders en kinderen ondersteunt.” 
Bij jeugd hulpaanbieders zijn volgens 
haar meer psychologen en gedrags weten
schappers nodig die meedenken over de 
uitvoering van jeugdhulp: “Andere landen 
investeren daar veel meer in.”

Onderschatting
De problemen in het jeugdbeschermings
stelsel zijn al jaren bekend, maar raakten 
in coronatijd buiten beeld, waardoor 
de situatie verder is verslechterd. De 
toeslagen affaire en documentaires als 
‘Goede moeders’ brachten ze weer onder 
de aandacht, maar dat het nieuwe kabinet 
bezuinigt op jeugdzorg, noemt Bruning 
veelzeggend. “Het is zo’n onderschatting 
van het belang om kinderen die in de 
grootste nood verkeren voldoende te 
beschermen. Daar heeft ook het Kinder
rechtencomité van de Verenigde Naties 
onlangs de Nederlandse overheid op 
aangesproken. Iedereen roept altijd dat 
kinderen in Nederland het gelukkigst zijn 
van de hele wereld. Maar we zorgen veel 
te slecht voor die vijf tot tien procent van 
hen die het heel moeilijk heeft. Wat me 
hoopvol stemt, is dat afgelopen jaar dis
cussie op gang is gekomen over uithuis
plaatsingen. Het besef dringt eindelijk 
door hoe schadelijk het is voor kinderen 
om zonder hun familie op te groeien. De 
volgende stap is dat we actie ondernemen 
om de wet en de uitvoering van jeugdhulp 
aan te passen.” 

Scan de QRcode en lees 
de verhalenbundel met 
broerzusverhalen, achter
gronden en het belang van 
samen opgroeien. 

TEKST: ELLEN MEIJER  FOTOGRAFIE: MONA VAN DEN BERG



Familie

“Ik ben voortvarend, maar de familiebegeleider ging 
juist vertragen om het contact tussen de ouders te 
herstellen, dat frustreerde ons in het begin. Achteraf 
denk ik dat het zinvol is geweest, omdat ze allebei 
tijd nodig hadden om weer open te staan voor een 
gesprek met elkaar.” 

Gunnen
Of de kinderen ooit teruggaan naar hun familie? 
Die beslissing is niet aan de gezinshuisouders, maar 
JanPeter beseft dat ze er wel invloed op hebben: “Als 
wij zeggen dat de kinderen na elk bezoek dagen 
van slag zijn, komt dat in het dossier. Je moet ethisch 
goed nadenken over je eigen rol. Terugkeer heeft 
voors en tegens, maar die zijn er ook als wij voor 
Maral, Siran en Aram blijven zorgen. Uiteindelijk 
gaat het over wat je de kinderen en hun ouders 
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oen ze gingen trouwen besloten ze al 
dat ze ooit ‘surrogaatouders’ wilden 
zijn als ze zelf geen kinderen zouden 
krijgen. Eigen kinderen kwamen 
er wel, toch hadden Wendy (38) en 
JanPeter (40) Oudenampsen nog

ruimte in hun gezin. Ze volgden een traject om 
pleeg ouders te worden en begonnen met crisis op
vang. De derde plaatsing was een Armeens jongetje, 
Aram. Hij kwam bij hen als driejarige met een taal 
en een ontwikkel achterstand. Wendy: “Praten deed 
hij nauwelijks. Hij sloeg en beet, was grenzeloos. 
Terwijl onze kinderen op school waren, plooide ik 
mijn dagelijkse bezigheden om hem heen.” 

Weer samen
Arams oudere zussen Maral en Siran verbleven in 
ande re crisispleeggezinnen. Wendy en JanPeter 
kregen ze te logeren toen ze bij hun tweede pleeg
gezin weg moesten. Ze boden aan de meisjes op te 
nemen om verdere doorplaatsingen te voorkomen. 
De jeugdhulpaanbieder plaatste ze echter in een 
gezins huis, omdat Wendy en JanPeter kinderen 
hadden in dezelfde leeftijd. Dat werd gezien als te 
groot risico op problemen. Wendy: “In het gezins huis 
woonden kinderen van dezelfde leeft ijd. Dat bleek 
voor deze vorm van opvang geen belemme ring. Om 
Aram, Meral en Siran te herenigen, moesten wij 
blijkbaar ook gezinshuisouders worden. Dat ging 
gelukkig vlot en een jaar na de komst van Aram 
kwamen zijn zussen bij ons.” Wendy is fulltime 
gezins huis ouder, JanPeter kan als ondernemer veel 
thuis zijn. Ze doen de zorg en opvoeding grotendeels 
samen.

Nauw betrokken
Na lange tijd zonder elkaar was de dynamiek tussen 
de kinderen verstoord. JanPeter: “Bij eerdere 
bezoeken en logeerpartijtjes hadden de meisjes een 
goede verstandhouding, bij ons waren ze boos en 
verdrietig en dat vierden ze bot op elkaar. Het vroeg 
veel geduld en grenzen stellen om dat bij te sturen. 
In samenwerking met hun ouders ontstond geleide
lijk een nieuwe balans, waardoor de kinderen weer 
zichzelf kunnen zijn.” Hoewel de ouders van Maral, 
Siran en Aram een complexe scheiding doormaken, 
zijn ze beiden nauw betrokken bij het leven van hun 
kinderen. Bijvoorbeeld via het delen van zorg en 
opvoeding, logeer momenten, samen eten, kinderen 
van school halen en ze ‘s avond naar bed brengen. 

Samenwerken 
Nu, twee jaar later, delen de kinderen het dagelijks 
leven zoals dat gaat tussen broers en zussen.  
JanPeter: “We zien aan ze hoe essentieel het is dat 
ze samen kunnen opgroeien. Hun ouders zijn uit 
elkaar, maar broer en zussen zijn ze hun hele leven. 
Aan de band die ze opbouwen kunnen ze ook veel 
hebben als ze volwassen zijn.” Wendy en JanPeter 
werken bij de ondersteuning van het gezin samen 
met Simba Familiezorg. JanPeter: “De inzet op 
samenplaatsing van broers en zussen na een 
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‘Hun ouders zijn uit elkaar,
maar broer en zussen zijn
ze hun hele leven’

uithuis plaatsing en op terugkeer van kinderen naar 
huis sprak ons meteen aan. Simba besteedt veel aan
dacht aan de begelei ding van biologische ouders om 
hen te helpen de thuissituatie te veranderen.”   
Na intensieve gesprekken met beide ouders van de 
drie kinderen is een voorzichtige samenwerking tus
sen hen ontstaan. “Zonder de begeleiding van Simba 
Familiezorg was dat niet gelukt”, zegt JanPeter.  

‘Broers en zussen horen bij elkaar’
Als pleegouders ontfermden Wendy en Jan-Peter Oudenampsen zich over een jongetje van wie de zussen ergens 
anders woonden. Ze maakten van dichtbij mee wat het met kinderen doet als ze na een uithuisplaatsing worden 
gescheiden van elkaar.  
TEKST: ELLEN MEIJER  FOTOGRAFIE: MONA VAN DEN BERG

gunt.” Wendy vult aan: “Ik houd altijd voor ogen: wat 
als mijn kinderen uit huis waren geplaatst? Dan wil je 
over elke kleine verandering in hun leven meebeslis
sen. Zo kijk ik naar de ouders van deze drie: zij blijven 
hun vader en moeder.” 

Aram, Maral en Siran zijn om privacyredenen gefingeerde namen.

Wendy en JanPeter werden speciaal gezinsouders om Aram met zijn twee zussen te kunnen herenigen. 

STEUN VOOR GEZINNEN

Simba Familiezorg is een pilot van SOS Kinderdorpen,
gericht op gezinnen in Nederland die te maken hebben 
met een uithuisplaatsing. Dit pilotprogramma wordt 
mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale 
Postcode Loterij. 

Om aandacht te vragen voor het recht van broers en 
zussen om samen op te groeien als zij (tijdelijk) niet 
thuis kunnen wonen, organiseert SOS Kinderdorpen 
jaar lijks rond Nationale Broer en Zusdag een bewust
wordingscampagne. In 2021 vertelden broers en zus  sen 
in videoboodschappen wat zij voor elkaar beteke nen. 
Hieraan deden onder anderen zanger Jeangu Macrooy 
en zijn tweelingbroer Xillan mee. Een andere video gaat 
over twee zussen die gescheiden van elkaar opgroei den.

Scan de QRcode en bekijk de ontroerende videobood
schappen waarin broers en zussen elkaar laten weten 
waarom zij belangrijk voor elkaar zijn. 
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gemeenschap wordt geplaatst, uiteraard in goed overleg 
met de familie. Een tweede optie is dat we een SOS fami
lie vanuit een kinderdorp naar de gemeenschap verhui
zen. Dit laatste is waar we nu vooral op focussen.” 

Gemeenschapsleven
In het verhuisproces worden SOSverzorgers intensief 
betrokken bij het zoeken van een huis en een geschikte 
school voor de kinderen. Ook worden zij goed voorbereid 
om geheel autonoom, dus ook buiten het kinderdorp, 
goed voor de kinderen te kunnen zorgen. “We stimu
le ren hen daarbij ook om actief deel te nemen in het 
gemeenschapsleven”, vervolgt Marjon. “Dat is gelijk een 

lk kind, waar ook ter wereld, moet kunnen op
groeien in een liefdevolle, sterke familie en een 
veilige omgeving. Dat is de ambitie van SOS 
Kinderdorpen. Hier geeft de organisatie onder

andere invulling aan door familiegerichte zorg in SOS 
familiehuizen. Kinderen die hun ouders zijn verloren of 
voor wie het (tijdelijk) niet in hun belang is om bij hun 
eige n familie op te groeien, biedt SOS met dit program
ma familiegerichte opvang aan binnen een SOS familie 
of pleegfamilie. De kinderdorpen zijn van oudsher de 
bekende plek hiervoor. Maar de laatste jaren verplaatst 
SOS Kinderdorpen de familiehuizen steeds vaker van 
het kinderdorp naar een nabijgelegen gemeenschap. Dit 
is in lijn met bepalingen van het VN Kinderrechtenver
drag, dat de wens heeft alle vormen van institutionele 
zorg om te buigen naar gemeenschapsgerichte zorg.

Sociale interactie 
Opgroeien in de gemeenschap is belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen, zegt Marjon Durang, 
program mamanager van SOS Kinderdorpen. “Alhoewel 
de kinderen in het SOS kinderdorp een heel goed leven 
hebben, missen ze met name de sociale interactie met 
kinderen buiten het dorp. Hierdoor leren ze niet de 
sociale vaardigheden die nodig zijn om zich op latere 
leeftijd staande te houden in de maatschappij.” 
In de transitie van SOS familiehuizen van kinderdorp 
naar gemeenschap, zijn er twee opties. Marjon: “De 
eerste is dat er een nieuwe SOS familie direct in de 

‘Opgroeien in de 
gemeenschap is belangrijk 
voor de ontwikkeling’

E

Het is gezond voor kinderen om op te groeien in een gewone buurt waar ze  
spelen met buurtkinderen en meedraaien in het gemeenschapsleven. Steeds vaker 
verplaatsen SOS Familiehuizen daarom van het kinderdorp naar de gemeenschap. 

Van kinderdorp naar gemeenschap

TEKST: LINDA SMOLDERS  FOTOGRAFIE: MONA VAN DEN BERG

Kwasi (achterin met zijn moeder) is blij met de verhuizing naar de gemeenschap. 

Scan de QRcode en 
lees nog veel meer 
verhalen. 

“Het leven hier is leuk”, vertelt Kwasi stralend.  
“Ik ben echt blij met de verhuizing. Er is zoveel  
te zien en te beleven en ik heb al veel nieuwe 
vrienden gemaakt. Ook op school. Mijn droom is 
om de beste van de klas te worden zodat ik naar 
het Hermann Gmeiner College kan gaan en dan 
kan doorstromen naar de universiteit. Ik hoop in 
de toekomst leraar Engels te worden.”
Agnes: “De kinderen en ik wilden dolgraag in de 
nabijgelegen gemeenschap wonen om te proe

Een nieuw 
leven
De 14-jarige Kwasi uit Ghana  
verhuisde samen met zijn zes 
broers en zussen en hun 
SOS-moeder Agnes van het  
SOS Kinderdorp naar een  
familiehuis in de gemeenschap. 

ven van het leven daar. Omdat de 
kinderen goed voorbereid waren 
op de verhuizing, hebben ze zich 
snel aan de nieuwe omgeving aan 
kunnen passen. We hebben ze ook 
echt betrokken, bij voorbeeld bij 
de keuze van de buurt en school. 

mooie kans om hun kennis en ervaring over onderwer
pen als kinderrechten en het belang van onderwijs, te 
ventileren tijdens vergaderingen in de gemeenschap.” 

Kinderen voelen zich thuis
Marjon is enthousiast over de ontwikkeling. “We 
hebben heel veel kinderen die eerder in een kinderdorp 
woonden, gevraagd naar hun ervaring. Bijna alle  

kinderen geven aan dat ze nu veel meer meedoen 
aan activiteiten in de community, niet langer 
alleen maar ‘kinderdorpvrienden’ hebben, vaker 
afspreken met vrienden en ook veel vaker bij die 
vrienden thuiskomen. Hoewel het kinderdorp 
een veilige en fijne plek voor hen was, voelden 
kinderen er toch een afstand tot de gemeenschap. 
Nu voelen ze zich in die gemeenschap juist thuis. 
Opvallend was ook dat de schoolprestaties over 
het algemeen beter werden.” 

Ook de buren ontvingen ons heel 
goed en de kinderen maakten snel 
nieuwe vriendjes.” 

Eenheid en liefde 
Agnes is ervan overtuigd dat de 
integratie van haar gezin in het 

gemeenschapsleven goed is voor 
de ontwikkeling van haar kinderen. 
“Hier gaan ze met veel verschillen
de mensen om waar ze veel van 
kunnen leren. Het leren op school 
gaat ook beter. De wil om hier de 
beste te zijn is behoorlijk aanwezig. 
Voor mij geeft het leven in de 
gemeenschap me de gelegenheid 
om zelfstandiger een zorgzame 
gezins omgeving te creëren. 
Eenheid en liefde is in mijn familie 
van groot belang is, waar we ook 
wonen. Met liefde ontstaan sterke 
banden en is er respect en zorg 
voor elkaar.” 
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Kinderen zijn altijd het grootste 
slachtoffer van oorlogs geweld. 
SOS Kinderdorpen biedt psycho-
sociale steun om hen te helpen 
trauma’s te verwerken. ‘Leven in 
onveiligheid is traumatisch’, zegt 
psychologe Teresa Ngigi.

Kind 
op de
 vlucht

TEKST: LINDA SMOLDERS
FOTOGRAFIE: SOS KINDERDORPEN

e gruweldaden die veel 
kinderen hebben mee
gemaakt, gaat ieder 
voorstellingsvermogen te 
boven”, begint psychologe

Teresa Ngigi, expert op het gebied van 
kindtrauma’s en werkzaam voor SOS 
Kinderdorpen. Oorlogen zoals die in 
Oekraïne dwingen miljoenen kinderen 
en families de grens over, op de vlucht 
voor oorlogsgeweld. Kinderen die dage
lijks leven in een crisissituatie worden 
beroofd van hun recht op veiligheid, 
bescherming, voeding, gezondheidszorg, 
onderwijs en het simpele recht kind te 
kunnen zijn. Teresa: “Kinderen zijn af
hankelijk van hun ouders. Als die bang 
zijn, dan raakt dat aan het basisvertrou
wen. Als kinderen hun ouders kwijt
raken in de chaos, wat vaak gebeurt, 
raken zij in totale verwarring. Een kind 
dat zich niet veilig voelt, kan niet eten, 
niet leren, slapen, zich niet hech ten. 
Leven in onveiligheid is traumatisch en 
heeft grote gevolgen voor de verdere 
ontwikkeling van kinderen.”
 
Bevriezen
Teresa vervolgt: “Dreigend gevaar leidt 
bij volwassenen tot drie overlevings
mechanismen: vechten, vluchten of 
bevriezen. Kinderen kunnen niet vech
ten of vluchten, dus wat doen ze? Ze 
bevrie zen. Die reactie zit in het centra
le zenuwstelsel. Als het kind in deze 
staat niet wordt geholpen, kan het een 
langetermijneffect op hun ontwikkeling 
veroorzaken. Als kinderen niet goed 
worden begeleid, gaan ze hun leven 
leiden vanuit dat angstgevoel. Ze zien 
overal gevaar, hebben altijd het gevoel 
dat ze zichzelf moeten verdedigen. 
Dit uit zich bijvoor beeld in agressief 
of juist apathisch gedrag. Ze keren in 
zichzelf en herbeleven die onveilige 
situatie steeds weer. In de overlevings

stand ben je niet bezig met huiswerk, 
vrienden, of met de mooie jurk die je net 
hebt gekregen. Deze kinderen ontwikke
len zich niet meer, wat leidt tot onder 
andere leerproblemen, hechtings pro ble
men, onzekerheid, angst, flashbacks en 
bedplassen.” 

Kindvriendelijke ruimtes
Psychosociale steun aan kinderen, 
jonge ren en families staat in alle pro
gramma’s van SOS Kinderdorpen hoog 
op de agenda. Ook bij de noodhulppro
gramma’s richt de organisatie zich op 
de zorg en bescherming van kinderen, 
meestal in samenwerking met andere 
(lokale) organisaties. In tijdelijke zorg
centra en kindvriendelijke ruimtes wordt 

volledige zorg geboden aan onbegeleide 
en van hun familie gescheiden kinde
ren. Hier kunnen kinderen spelen, leren 
en deelnemen aan leuke activiteiten. 
Daarnaast zet SOS Kinderdorpen zich 
in om kinderen die van hun familie 
gescheiden zijn geraakt, weer met hun 
biologische familie te herenigen. De kin
deren hebben met hun ouders toegang 
tot specialistische steun, zoals psycho
logen en sociaal werkers. Zij helpen hen 
om hun trauma’s te boven te komen. 

Psychosociale steun
In deze noodprogramma’s van SOS 
Kinderdorpen ondersteunt Teresa 
getraumatiseerde kinderen en hun 
begeleiders. De laatste jaren concen
treert ze zich daarbij vooral op vluchte
lingkinderen uit door oorlog getroffen 
gebieden. “Ieder getraumatiseerd kind 
heeft behoefte aan voorspelbaarheid 
en stabiliteit in een eigen, liefdevol 
thuis”, vertelt Teresa. “Eén van de eerste 
dingen waar ik me mee bezighoud, 
is dan ook de transitie van tijdelijke 
opvangcentra naar een stabiele familie
omgeving. Maar daarmee ben je er 
niet; psychosociale steun is cruciaal 
om kinderen te helpen hun trauma’s te 
verwerken. Het is voor een kind heel 
belangrijk om ruimte te krijgen zich
zelf te uiten, op wat voor manier dan 
ook. We stimuleren die zelfexpressie 
door met hen te tekenen, schilderen, 
zingen en dansen. Alles wat hen helpt 
hun gevoelens naar boven te brengen. 
Op die manier zien we waar de pijn zit 
en kunnen we kinderen gericht verder 
helpen.” 

Hulp in en om Oekraïne
SOS Kinderdorpen is op dit moment 

aanwezig in Oekraïne en in omringende 
landen. Samen met partnerorganisaties 
zorgen de medewerkers van SOS Kin
derdorpen ervoor dat zoveel mogelijk 
kinderen uit residentiële instellingen 
en eigen pleeggezinnen worden 
geëvacu eerd uit gevaarlijke gebieden. 
Zij worden opgevangen in kinderdorpen 
in naburige landen, waar kinderen 
psychosociale hulp krijgen en zich weer 
veilig kunnen voelen. 
SOS Kinderdorpen Oekraïne en het 
Oekraïense Child Rights Network 
hebben een hotlineservice opgezet voor 
het geven van psychosociale onder steu
ning op afstand aan pleeggezinnen en 
maatschappelijk werkers. Teresa: “Het 
is absoluut belangrijk om psychosociale 
steun te verlenen aan ouders én ook aan 
onze eigen medewerkers. Ook zij zijn 
getraumatiseerd, moeten hun verhaal 
kwijt en moeten zich weer veilig gaan 
voelen. Dagelijks hebben mijn collega’s 
en ik contact met elkaar en met de psy
chologen van partnerorga nisaties om 
met elkaar af te stemmen hoe en waar 
onze hulp het meest nodig is. Ik hoop 
met heel mijn hart dat al die kinderen 
die nu op de vlucht zijn of in tijdelijke 
noodopvang zitten, heel snel weer in een 
vertrouwde, veilige familie omgeving 
mogen vertoeven. Tot die tijd doen we er 
alles aan zoveel mogelijk kinderen weer 
een gevoel van veiligheid te geven en 
hen zo goed mogelijk te begeleiden.” 

Gevluchte kinderen uit Oekraïne kunnen zich op de opvang weer veilig voelen. Hier krijgen ze psychosociale hulp.

Families in Oekraïne 
hebben nu steun nodig. 
U kunt ze helpen met 
onder dak, voeding,  
water, medische en 
psycho sociale zorg.  
Scan de QRcode en help! 

"D
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'Zonder begeleiding gaat 
een getraumatiseerd kind 
in de overlevingsstand. 
Ze zijn altijd bang en zien 
overal gevaar'
Psycholoog Teresa Ngigi
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MAAK VAN GEVEN

LICHT IN DE 
DUISTERNIS
Dankzij de deelnemers van 

de Nationale Postcode Loterij 

gaat Walter naar school en 

kan hij met de solarlamp 

die hij kreeg, ’s avonds zijn 

huiswerk maken. Sinds er 

weer licht is in de duisternis, 

gaat het goed op school. Dat 

moet ook want hij is ambitieus: 

“Later word ik tandarts.”

 F 
amilie is dé basis voor een kind 
om te groeien en te ontwik-
kelen. De plek waar een kind 

zich leert hechten en te vertrouwen 
door vallen en opstaan, door de veilig-
heid van liefde die blijft. Helaas groeit 
1 op de 10 kinderen, wereldwijd, op 
zonder familie, of dreigt de ouderlijke 
zorg te verliezen. SOS Kinderdorpen 
heeft het vermogen dat te veranderen. 

FAMILIES VOOR FAMILIES 
Het netwerk Families voor Families is 

bedoeld voor families die het geven 

EEN FAMILIEWAARDE
aan goede doelen zien als een verant-

woordelijkheid en een voorrecht. Als 

een mooie traditie en een belangrijke 

waarde, die zij graag aan hun kinderen 

willen doorgeven. Omdat geven in hun 

vermogen ligt. 

Met Families voor Families kunt u samen 

met uw gezin kwetsbare kinderen de 

kans geven om zich te ontwikkelen tot 

kansrijke volwassenen zodat zij straks 

voor zichzelf  kunnen zorgen én voor de 

mensen om hen heen. Want wat een 

kind leert, dat geeft het door. 

Sluit u aan bij Families voor Families en maak van geven een familiewaarde. 
Praat met elkaar over wat jullie belangrijk vinden. Kies samen met 
SOS Kinderdorpen een project dat daarbij past. 

Nikki Ouborg (Bourgini) en 
Florentine Ouborg (Princess Traveller)

“ Wij hebben een 
hechte familieband, 
delen lief  en leed en 
kunnen altijd op elkaar 
terugvallen. Dat is wat 
wij willen doorgeven. 
Daarom steunen wij 
Families voor Families.”

MEER WETEN? 
Aarzel dan niet om contact op 
te nemen met Donate Brunink via 
donate@soskinderdorpen.nl of 
06 46 22 16 02

HEEL VEEL DANK!
AAN DE DEELNEMERS VAN DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ 
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Colofon

‘Kinderen zijn de leukste mensen’

Je was leraar op het mbo en presenteerde verschillende  
kinderprogramma’s. Werk je graag met kinderen? 
Edson: “Zeker. Kinderen zijn de leukste mensen, ze zijn eerlijk 
en puur. In hun hoofd kan alles, niets is te gek. Gesprekken 
voe ren met kinderen vind ik machtig interessant. Je weet 
nooit wat ze gaan zeggen.”

Je bent geboren in Kaapverdië, maar opgegroeid in  
Nederland. Vertel eens? 
“Mijn ouders zijn naar Nederland geëmigreerd om een beter 
leven te krijgen. Ik heb heel lang gezegd dat ik dingen anders 
wil doen dan mijn ouders, maar als ik nu bedenk wat zij voor 
elkaar hebben gekregen in een vreemd land, met een andere 
taal, zonder geld en netwerk. Het is ze gelukt! Hier konden ze 
hun kinderen alle kansen bieden, veel meer dan in Kaapverdië. 
Dat ze ons dat gegeven hebben, vind ik echt next level.”  

Je hebt nu zelf kinderen. Hoe ben jij als vader? 
“Mijn vier kinderen zijn alles voor me. Ik denk dat ik als vader 

heel open ben. Mijn kinderen mogen me alles vragen, 
ik geef overal antwoord op. Ik hoop dat ze altijd 
nieuws gierig blijven en dat ze, net als mijn vader en 
ikzelf, nooit het kind in zichzelf verliezen.” 

Waarom ben je ambassadeur geworden van SOS 
Kinderdorpen? 
“Er zijn zoveel kinderen en jongeren die er alleen voor 
staan, geen familie hebben. Kinderen die geen kind 
kunnen zijn, die niet gezien worden en geen kansen 
krijgen. Ik vind dat moeilijk te verteren. We moeten 
met z’n allen kijken hoe we die kansenongelijkheid 
recht kunnen trekken. SOS Kinderdorpen geeft 
kinderen perspectief door ervoor te zorgen dat ze op
groeien in een krachtige familie. SOS geeft jongeren 
perspectief door hen te helpen aan een opleiding of 
baan. En SOS geeft families perspectief door hen te 
ondersteunen zodat ze zelfredzaam worden. Voor die 
mooie projecten wil ik me heel graag inzetten.”  

Edson da Graça is de kersverse ambassadeur van SOS Kinderdorpen. De 40-jarige 
stand-up comedian, presentator, acteur en familieman wil bijdragen aan het 
verkleinen van de kansenongelijkheid in de wereld. “Ik droom van een wereld 
waarin álle jonge mensen opgroeien in een veilige en liefdevolle familie.”

‘Geven en ontvangen is hetzelfde’
Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden
wordt doorgewerkt aan hun idealen. Jurja Kammeijer (71) besloot SOS Kinderdorpen een mooie plek in haar nalatenschap 
te geven. ‘Na het overlijden van mijn partner heb ik dit vijf jaar voor me uitgeschoven, maar nu is het moment.’

TEKST: LINDA SMOLDERS  FOTOGRAFIE: MONA VAN DEN BERG

‘Meer perspectief 
als je opgroeit in een 
krachtige familie’

Hoe is de relatie met goede doelen  
ontstaan?
Jurja: “Mijn inmiddels overleden vrouw 
Joke en ik hebben altijd gezegd dat 
we graag kinderen en gezinnen willen 
steunen in gebieden waar het minder 
gaat dan hier. Wij hebben beiden nooit 
de behoefte gehad aan eigen kinderen. 
We zaten in het onderwijs dus hadden 
bijna iedere dag al een hok vol!” 

Hoe zijn jullie met SOS Kinderdorpen in 
aanraking gekomen?
“Het staat me bij dat we eind jaren 
zeventig ergens zagen dat jullie actief 
waren in ZuidAmerika. Dat jullie straat
kinderen in een familiesetting opvingen. 
Toen zeiden we tegen elkaar: ‘Wat heer

lijk dat die moeders er zijn.’ Vanaf dat 
moment zijn we SOS Kinderdorpen 
gaan steunen. Het gegeven dat ‘als 
er geen familie meer is, er een familie 
wordt gecreëerd’ vind ik geweldig.” 

Samen met Joke besloot u later ook 
aan SOS Kinderdorpen na te laten. 
Hoe kwam u tot dat besluit? 
“Bijdragen aan veiligheid en gebor
genheid van kinderen is wat wij in 
ons werk met heel ons hart gedaan 
hebben en wat ik ook na mijn dood 
wil blijven doen. Ik heb al veel van de 
wereld gezien en ga geen grote reizen 
meer maken. Ik heb ook geen familie 
die het geld hard nodig heeft. Dus 
blijft er genoeg over om na te laten. 

Toen ik las dat SOS ook kan optreden als 
executeur, heb ik contact met jullie opge
nomen. Het is een fijne gedachte dat ik met 
het financiële stuk mijn familie niet hoef te 
belasten. Ik leef in de overtuiging dat geven 
en ontvangen hetzelfde is. Jullie zorgen ervoor 
dat ik zeker weet dat wat ik geef, goed terecht
komt. Namelijk bij de kinderen en families die 
het nodig hebben. Die wetenschap, dat is ook 
een geschenk voor mij.”  

TEKST: LINDA SMOLDERS  FOTOGRAFIE: MONA VAN DEN BERG

Deze krant valt niet onder de 
redactionele verantwoordelijkheid 
van Trouw. Uitgave: mei 2022

Idee en Fotografie:
Mona van den Berg
www.monavandenberg.nl

Eindredactie:
Annemieke Verbeek
www.annemiekverbeek.nl

Vormgeving:
Krijn Ontwerp – Bas Krijn
www.krijnontwerp.nl

Aan deze krant werkten mee:
Arian Buurman, Ellen Meijer, Janet Tuinstra, 
Sophie VeltkampDikhoff, Desmond Duah,  
Linda Smolders, Francien de VriesWierenga 

Meer weten over nalaten? 
Op soskinderdorpen.nl/ 
nalaten vindt u meer 
informatie en kunt u de 
brochure aanvragen.

Lees hier het hele interview en 
bekijk de campagnefilm waarin 
Edson te horen is. 

SOS Kinderdorpen wordt mede gesteund door:

www.itdonations.nl
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Familie

SOS Kinderdorpen gelooft in de kracht van familie als sleutel tot een mooie 

toekomst. Helaas staat 1 op de 10 kinderen wereldwijd er grotendeels alleen 

voor. Daarom ondersteunen we kinderen in hun eigen familie of nemen ze op 

in een SOS familie zodat ze verzekerd zijn van aandacht, voeding en scholing. 

Want alleen met een sterke en liefdevolle familie hebben kinderen een kans.

Geef kinderen een toekomst, geef ze een sterke familie.

Ieder kind verdient  
de liefde van een familie.

De kracht van familie
soskinderdorpen.nl

WORD DONATEUR


